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Az Alaptájékoztatók című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt alaptájékoztatót tartalmaz, amelyek 
keretében a BÉT-re bevezetésre kerülő, valamint szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő Kötvények 
forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő Kötvények szabályozott piacra történő bevezetéséről 
a Végleges Feltételek rendelkezik. 
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (”PSZÁF”) a Kötvényprogram céljára készült 
Alaptájékoztatók 5. számú kiegészítését a 2013. április 11-én kelt, H-KE-III-212/2013 számú 
határozatával engedélyezte. 
 
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041054, mint „Kibocsátó” az 100.000.000.000 
(egyszázmilliárd) forint keretösszegű, ERSTE Bank Hungary Zrt. 2012/2013. évi Kötvényprogramja 
részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, melynek közzétételét a PSZÁF a 2012. 
augusztus 8-án kelt PSZÁF H-KE-III-342/2012. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az 
alábbiak szerint egészíti ki. 
 
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó az alábbi közzétételeket jelentette meg: „2013. február 18-án 
Vezető állású személy kinevezése; valamint 2013. április 2-án Vezető állású személy tisztségének 
megszűnése” az Alaptájékoztató VII. fejezetének „Az igazgatóság tagjai” pontját az alábbiról: 
 
„ 
Az igazgatóság tagjai  
(2012. május) 
 
Jelasity Radován: az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, CFO, Lakossági üzletágért felelős 
ügyvezető 
2011 közepe óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Előtte a Szerb Nemzeti Bank 
elnökeként tevékenykedett 2004 és 2010 között, ezt megelőzően három éven át a szerb jegybank 
alelnöki posztját töltötte be. Jegybankárként fontos szerepet játszott a szerb bankszektor és biztosítási 
piac konszolidálásában, valamint a szabályozói és felügyeleti szervek megerősítésében, továbbá 
kulcsszerepet töltött be Szerbia nemzetközi pénzügyi intézményekkel folytatott tárgyalásain. A 
Banking Rehabilitation Agency (Bankrehabilitációs Ügynökség) alelnökeként közreműködött a 
bankrendszer átszervezésében, és számos nagybank privatizációs folyamatának elindításában. Ezt 
megelőzően Frankfurtban a McKinsey&Company kötelékében németországi, lengyelországi és 
bulgáriai banki projektekben vett részt. Banki pályafutását a frankfurti Deutsche Banknál kezdte, ahol 
négy éven át Kelet-Közép-Európáért felelős területi vezetőként dolgozott.  A bajai születésű Jelasity 
Radovan Budapesten járt középiskolába. A chicagói Illinois Egyetem pénzügyi szakán szerzett MBA 
fokozatot a Belgrádi Egyetem közgazdasági diplomája után. 
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Major János: ügyvezető, Vállalati vezérigazgató-helyettes 
20 éve dolgozik a vállalati banki szektorban. 2010 januárjától az Erste Bank vállalati banki 
tevékenységéért felelős igazgatósági tagja. 2005 óta dolgozik az Erste Banknál, különböző vezető 
tisztségeket töltött be a pénzintézet vállalati üzletágában, részt vett a román Erste-leány, a BCR kkv-
és ingatlanszegmensének kialakításában is. Korábban csaknem 10 évig az ING Magyarország Rt-nél 
dolgozott, többek között a lakossági üzletág és kockázatkezelési terület igazgatójaként. Banki 
pályafutását 1991-ben a Leumi Hitel Banknál kezdte. 
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Pelle László: ügyvezető, IT- és Operációs vezérigazgató-helyettes 
Pályája kezdetén a Postabank bankkártya üzletágában dolgozott osztályvezetői beosztásban, majd 
ezt követően 13 évet töltött el a Citigroup csoportnál. Mint a magyarországi Citibank lakossági 
bankjának egyik alapítója, a hitelkártya terület operációs és informatikai területét irányította 1994-től. 
1996-ban Szingapúrban regionális tervező-elemző igazgatóként dolgozott, majd Lengyelországba a 
Citibank lakossági bankjának alapításakor, 1997-ben került. 2002-től ismét Magyarországon dolgozik, 
mint a Citibank operációs, informatikai és üzemeltetési ügyvezető igazgatója. 2007 júniusában 
csatlakozott a HSBC csoport Közép-Kelet Európai Regionális Igazgatóságához Prágában, ahol 
vezérigazgató-helyettesként a kelet-európai lakossági banki expanzió irányításáért felelt. Főbb 
feladatai közé tartozott a cseh és lengyel lakossági Bank infrastruktúrájának felépítése, rendszereinek 
bevezetése, és szolgáltató központok létrehozása. 2009 márciusától dolgozik az Erste Bank Hungary 
Zrt-nél, mint a Bank informatikai rendszereiért és operációjáért felelős igazgatósági tag.  
Mandátum lejár: 2016.05.31 
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Bernhard Spalt: ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
 
 
A jogi végzettségű szakember pályafutását 1991-ben az Erste DIE ERSTE österreichische Spar-
Casse Bank AG jogi osztályán kezdte, azóta is a Bank alkalmazottja. 1997-től az Erste Bank teljes 
körű jogi képviselője, majd titkárságvezetője. 1999-től 2000-ig a cseh leányvállalat workout 
osztályának vezetője, majd 2002 és 2006 között az anyabank csoportszintű kockázatkezelési 
osztályának vezetője. 2006 óta az Erste Group Bank AG kockázatkezelési igazgatója. 2012. február 1-
től az Erste Bank Hungary Zrt. kockázatkezelésért felelős vezérigazgató-helyettese.  
Mandátum lejár: 2015. január 31. 
 
Dr. Rudnay János: Külső igazgatósági tag. 
1977-ben végzett a Bécsi Egyetem Jogi Karán. 1977 és 1994 között a Philips különböző 
érdekeltségeinél töltött be vezető tisztségeket. 1994-től a Pécsi Sörfőzde Rt. vezérigazgatója. 1995-től 
a Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft. vezérigazgatója. Az SPB Befektetési Rt. tanácsadói 
testületének tagja 2001-2002 között. Az osztrák Erste Bank tanácsadója 2002. szeptembere óta. 
2003. december 4-től a Postabank és Takarékpénztár Rt. külső igazgatósági tagja, majd 2004. 
október 1-től az ERSTE Bank Hungary Zrt. külső igazgatósági tagja.  
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Silzer Frederik: Külső igazgatósági tag. 
Pályáját 1988-ban kezdte a die Erste österreichische Spar-Casse Bank-ban, majd 1993-tól az 
AVABANK-ban tevékenykedett érdekeltség ellenőrzési területen, több közép-Európai leányvállalat 
ügyvezetői posztját töltötte be. 1998-ban a Bank Austria AG-hez (korábban Creditanstalt AG néven 
működött) csatlakozott, ahol a leányvállalatok koordinálásáért felelt, többek között Magyarországért is. 
2008 óta látja el az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG középeurópai koordinációját, így 
Magyarországét is. Számos akvizíciós és integrációs projektért felel. 
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 „ 
 
az alábbira módosítja 
 
„ 
Az igazgatóság tagjai  
(2013. április) 
 
Jelasity Radován: az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, CFO, Vállalati üzletágért felelős ügyvezető 
2011 közepe óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Előtte a Szerb Nemzeti Bank 
elnökeként tevékenykedett 2004 és 2010 között, ezt megelőzően három éven át a szerb jegybank 
alelnöki posztját töltötte be. Jegybankárként fontos szerepet játszott a szerb bankszektor és biztosítási 
piac konszolidálásában, valamint a szabályozói és felügyeleti szervek megerősítésében, továbbá 
kulcsszerepet töltött be Szerbia nemzetközi pénzügyi intézményekkel folytatott tárgyalásain. A 
Banking Rehabilitation Agency (Bankrehabilitációs Ügynökség) alelnökeként közreműködött a 
bankrendszer átszervezésében, és számos nagybank privatizációs folyamatának elindításában. Ezt 
megelőzően Frankfurtban a McKinsey&Company kötelékében németországi, lengyelországi és 
bulgáriai banki projektekben vett részt. Banki pályafutását a frankfurti Deutsche Banknál kezdte, ahol 
négy éven át Kelet-Közép-Európáért felelős területi vezetőként dolgozott.  A bajai születésű Jelasity 
Radovan Budapesten járt középiskolába. A chicagói Illinois Egyetem pénzügyi szakán szerzett MBA 
fokozatot a Belgrádi Egyetem közgazdasági diplomája után. 
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Harmati László: ügyvezető, Lakossági vezérigazgató-helyettes 
A közgazdász végzettségű szakember a Nemzetközi Bankárképző Központnál kezdte pályafutását, 
majd 1998-1999-ben a Pénzügyminisztérium Vállalkozási és szabályozási főosztályvezetője volt. 1999 
és 2002 között a Magyar Nemzeti Banknál Szabályozási főosztályvezetőként többek között vezető 
szerepe volt a hazai kereskedési könyv (trading book) szabályozás kidolgozásában és hatályba 
léptetésében valamint a bázeli tőkeszabályok hazai implementálásában. 2002-től 2013 elejéig az FHB 
Jelzálogbank Nyrt-nél vezérigazgató-helyettesként, majd 2010-től vezérigazgatóként a teljes üzleti 
terület felügyelete hozzá tartozott, így a bank üzleti stratégiájának menedzselésében vezető szerepet 
játszott. 2006-2007-ben aktív szerepet vállalt az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. megalapításában, ahol 
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vezérigazgatói tisztséget töltött be. 2010-2011-ben az Allianz Bank Zrt. megvásárlása során az üzleti 
merger-t irányította, az új üzleti modell kialakítása, racionalizálási projekt levezénylése, intenzív 
lakossági online fejlesztések (netbank, netbróker, interneten keresztüli lead generálás) fűződnek 
nevéhez. 2012-ben több állami programot vezényelt (NET, árfolyamgát). Vezérlő egyénisége volt a 
költségracionalizálásnak, új lakástámogatási eszköztár kialakításának és támogatott hitelek 
bevezetésének, nevéhez fűződik a behajtási protokollok újrahangolása, a fióki és direkt csatornák 
cross-sale potenciájának emelése. 
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Pelle László: ügyvezető, IT- és Operációs vezérigazgató-helyettes 
Pályája kezdetén a Postabank bankkártya üzletágában dolgozott osztályvezetői beosztásban, majd 
ezt követően 13 évet töltött el a Citigroup csoportnál. Mint a magyarországi Citibank lakossági 
bankjának egyik alapítója, a hitelkártya terület operációs és informatikai területét irányította 1994-től. 
1996-ban Szingapúrban regionális tervező-elemző igazgatóként dolgozott, majd Lengyelországba a 
Citibank lakossági bankjának alapításakor, 1997-ben került. 2002-től ismét Magyarországon dolgozik, 
mint a Citibank operációs, informatikai és üzemeltetési ügyvezető igazgatója. 2007 júniusában 
csatlakozott a HSBC csoport Közép-Kelet Európai Regionális Igazgatóságához Prágában, ahol 
vezérigazgató-helyettesként a kelet-európai lakossági banki expanzió irányításáért felelt. Főbb 
feladatai közé tartozott a cseh és lengyel lakossági Bank infrastruktúrájának felépítése, rendszereinek 
bevezetése, és szolgáltató központok létrehozása. 2009 márciusától dolgozik az Erste Bank Hungary 
Zrt-nél, mint a Bank informatikai rendszereiért és operációjáért felelős igazgatósági tag.  
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Bernhard Spalt: ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
A jogi végzettségű szakember pályafutását 1991-ben az Erste DIE ERSTE österreichische Spar-
Casse Bank AG jogi osztályán kezdte, azóta is a Bank alkalmazottja. 1997-től az Erste Bank teljes 
körű jogi képviselője, majd titkárságvezetője. 1999-től 2000-ig a cseh leányvállalat workout 
osztályának vezetője, majd 2002 és 2006 között az anyabank csoportszintű kockázatkezelési 
osztályának vezetője. 2006 óta az Erste Group Bank AG kockázatkezelési igazgatója. 2012. február 1-
től az Erste Bank Hungary Zrt. kockázatkezelésért felelős vezérigazgató-helyettese.  
Mandátum lejár: 2015. január 31. 
 
Dr. Rudnay János: Külső igazgatósági tag. 
1977-ben végzett a Bécsi Egyetem Jogi Karán. 1977 és 1994 között a Philips különböző 
érdekeltségeinél töltött be vezető tisztségeket. 1994-től a Pécsi Sörfőzde Rt. vezérigazgatója. 1995-től 
a Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft. vezérigazgatója. Az SPB Befektetési Rt. tanácsadói 
testületének tagja 2001-2002 között. Az osztrák Erste Bank tanácsadója 2002. szeptembere óta. 
2003. december 4-től a Postabank és Takarékpénztár Rt. külső igazgatósági tagja, majd 2004. 
október 1-től az ERSTE Bank Hungary Zrt. külső igazgatósági tagja.  
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Silzer Frederik: Külső igazgatósági tag. 
Pályáját 1988-ban kezdte a die Erste österreichische Spar-Casse Bank-ban, majd 1993-tól az 
AVABANK-ban tevékenykedett érdekeltség ellenőrzési területen, több közép-Európai leányvállalat 
ügyvezetői posztját töltötte be. 1998-ban a Bank Austria AG-hez (korábban Creditanstalt AG néven 
működött) csatlakozott, ahol a leányvállalatok koordinálásáért felelt, többek között Magyarországért is. 
2008 óta látja el az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG középeurópai koordinációját, így 
Magyarországét is. Számos akvizíciós és integrációs projektért felel. 
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
„ 
 
A Kibocsátó az Alaptájékoztató „VII. A Kibocsátó szervezeti felépítése” fejezetében szereplő 
szervezeti ábráját az alábbiról 
 
„ 
(2013. január 1.) 
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„ 
 
az alábbira módosítja 
 
„ 
(2013. április 2.) 
 
 

 
 
 
„ 
 
Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteiben nem változtak. 
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IV. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt. 2012 – 2013. évi egyszáz milliárd forint együttes keretösszegű 
kötvényprogramjáról szóló Alaptájékoztatók 5. számú kiegészítését az Erste Bank Hungary Zrt., mint 
kibocsátó készítette kötvényprogram létrehozása céljából. A Bank az Alaptájékoztatók 5. számú 
kiegészítésének tartalmáért, a benne foglalt információkért felelősséggel tartozik. 
 
A Bank Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjait az Alaptájékoztatók VII. pontja tartalmazza. 
 
 
Felelősségvállaló nyilatkozat 
 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt. alulírott, cégjegyzési joggal felruházott és jelen Alaptájékoztatók 5. számú 
kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat: 
Az Alaptájékoztatók 5. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az Erste 
Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszáma: 01-10-041054) 
tartozik felelősséggel, az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen 
Alaptájékoztatók 5. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az 
Alaptájékoztatók 5. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, 
illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó 
megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények 
bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, 
továbbá nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, 
elemzést, amely a befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. 
 
Budapest, 2013. április 2. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ____________________________________           
Név: Jelasity Radován Név: Bernhard Spalt 
Tisztség: Elnök-vezérigazgató Tisztség: Vezérigazgató-helyettes 
 
 

 
 


